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Indledning
At arbejde med Tilt og Shift adskiller sig på mange måder fra andre fotografiske teknikker. Dels er der 
meget teknik forbundet med at arbejde med Tilt og Shift og dels er arbejdstempoet langsommere. Når det 
alligevel kan være rigtigt interessant at arbejde med disse langsomme teknikker så er det fordi de rummer 
nogle unikke billedmæssige muligheder.

Der er mange der finder teknikken med Tilt og Shift fascinerende. Nogle går så langt at de investerer penge 
i specielle Tilt og Shift optikker. Rigtigt mange går med ideer om billeder med “uendelig” skarphedsdybde, 
billeder af en blomstereng taget fra lav højde og skarpheden der dækker fra den forreste forgrund til den 
fjerneste baggrund eller tilsvarende. Der er dog mange der har store problemer med at få teknikken til at 
fungere. Det er svært at få disse optikker til at fungere. Hvad er hemmeligheden, hvordan får man den store 
skarphedsdybde, hvordan får jeg rettet de styrtende linier op, hvad er forskellen mellem Tilt og Shift, hvor-
når skal jeg bruge hvad o.s.v.

Der er to ting det er vigtigt at erkende når man skal arbejde med Tilt og Shift. Dels skal man forstå de 
grundlæggende teknikker og dels skal man acceptere at arbejdsprocessen er langsom.

En god analogi kan være en tur i skoven. Når du skal en tur i skoven kan det foregå på forskellige måder og 
i forskellige tempi. Det kan være at du tager din cykel og starter i den ene ende af skoven og så cykler gen-
nem skoven så hurtigt du kan. På denne tur fornemmer du lyset og duftene i skoven. Det kan være at du 
er heldig at du ser et rådyr der skræmmes op og forsvinder ind mellem træerne. Denne fremgangsmåde gør 
dig i stand til at dække et stort område på kort tid. Der er dog mange ting du ikke ser og oplever på denne 
måde.
Det kan også være at du stiller cyklen ved p–pladsen og går en tur gennem skoven. Dette går en del lang-
sommere og du oplever og ser andre ting. Du har mere tid til at observere de ting du kommer forbi. Det kan 
være at du på denne tur når at se musvågen svæver over træerne med sit karakteristiske skrig. Det kan også 
være at du har tid til at betragte den dybe grønne farve i de friske skud af Stor Nælde.
Endelig kan det være at du sætter tempoet yderligere ned. Du går en tur ind i skoven, finder et sted hvor du 
sætter dig ned og beslutter at sidde på dette sted en time og blot betragte alt omkring dig. Alt går nu meget 
langsommere og du skal finde roen for at kunne holde ud at sidde stille og blot betragte. Det kan være at du 
nu lægger mærke til de små blomster i bingelurten. Efter lidt tid oplever du at skoven “falder til ro” omkring 
dig. Det kan være at du hører en Stor Flagspætte som hakker et sted i nærheden af dig. Det kan være at du 
er heldig at se musvågen glide helt lydløs af sted mellem træerne. Det kan endda være at der er en mus der 
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kommer frem eller nogle rådyr der dukker op og nysgerrigt står og betragter dig. Det er tre forskellige måder at opleve skoven og naturen. På samme måde er der for-
skellige måder at arbejde med fotografi.

Når man arbejder med Tilt og Shift så kan det på flere måder sammenlignes med turen i skoven hvor du virkeligt giver dig tid, men til gengæld observerer og reflekterer. 
Det er vigtigt at acceptere at det går langsomt og at man skal være meget bevidst om hvad man ønsker at opnå samt hvordan man opnår dette.

Man skal have et grundlag af viden om hvordan disse Tilt og Shift mekanismer fungerer. Man skal kende dels de grundlæggende principper og dels en række praktiske 
teknikker. Med disse ting på plads kan man gøre sig nogle tanker om hvad det er for billeder man ønsker. Det kan for eksempel være en gruppe små svampe i skovbun-
den hvor man placerer skarpheden langs jorden, men samtidigt kan se ned på toppen af svampene. Det kan også være et portræt af et stort egetræ hvor man sikrer et 
korrekt perspektiv. Med disse ting på plads starter selve arbejdet med at lave disse billeder. Dette starter med at man gør sig nogle tanker om retning, vinkel, højde over 
emnet, skarphedsplan og skarphedsdybde. Så får man sat kamera på stativ stiller skarpt, måler lys, tilter eller shifter, stiller skarpt en gang mere, måske justerer tilt eller 
shift lidt, kontrollerer skarphed hele vejen rundt på billedet for til sidst at tage et billede. Dette billede kontrolleres så for belysning, højlys og skygger. Man kontrollerer 
skarp–heden hele vejen rundt på billedet. Til sidst vurderer man så om det var det billede man oprindeligt havde tænkt sig. Man bruger med andre ord en del tid, man 
vurderer, kigger vinkler, retninger, planer, stiller skarpt, justerer vinkler, afstand, lys o.s.v.

Når man arbejder med Tilt og Shift skal man indstille sig på at det går langsomt og at man skal arbejde meget bevidst med de billeder man vil frembringe. Belønningen 
for alt dette arbejde er til gengæld nogle billedmæssige muligheder man ikke har med andre former for fotografi. Indirekte ligger der også en stor kvalitet bare i det at 
arbejde lidt langsommere. Det faktum at man arbejder så meget langsommere og at man skal være meget bevidst om teknikken har den meget positive sideeffekt at man 
slapper meget af og observerer langt flere detaljer. Dette giver nogle kreative muligheder og det øger det rekreative aspekt betydeligt.

Søren Langkilde Madsen  /  www.slm-foto.dk
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Tilt & Shift
I forbindelse med digitale spejlreflekskameraer (DSLR) kan man arbejde med forskellige optik-
ker. De fleste af disse optikker er konstrueret så man kan stille skarpt og eventuelt ændre brænd-
vidden (zoom). Der findes dog nogle specielle optikker hvor man forskyde (shifte) og vippe (tilte) 
selve optikken i forhold til kamerahuset. Disse optikker kalder man for Tilt og Shift optikker. 
Nogle af disse har kun shift mekanismen og mangler Tilt funktionen.
Mekanismen med at kunne forskyde og vippe optikken i forhold til filmplanet er kendt fra bænk-
kameraer. Disse store og meget tekniske kameraer har filmen monteret på den bageste plade 
(standard) og optikken på den forreste plade (standard). Disse to standards kan vippes, svinges, 
hæves og sænkes uafhængigt af hinanden.

Hele ideen med at kunne forskyde og vippe optikken er at give større frihedsgrader i forhold til 
afbildninger. Hvis man arbejder med en “stiv” optik så projicere billedet direkte gennem optik-
ken. En Tilt og Shift optik har en større billeddiameter. Det vil sige at den kan tegne et større 
billede end man benytter. Når man forskyder optikken så projicerer man blot en anden del (end 
blot centrum) af dette større billede som optikken kan præstere. Man kan med andre ord vælge 
dele af det store billede der for eksempel ligger lidt ude i periferien af “det store billede”.
Hvis man vipper optikken så udnytter man et ret specielt optisk fænomen der betyder at man 
vipper man skarphedsplanet.

Traditionelt er disse mekanismer lidt svære at håndtere. Dette hæfte er tænkt som en kort intro-
duktion til den praktiske anvendelse af disse Tilt og Shift optikker.
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Vidvinkel, normal og tele
Tilt og Shift optikker fremstilles i forskellige brændvidder. De fungerer alle efter samme princip, men er ret forskel-
lige at arbejde med.

Vidvinkel
Dette er den sværeste brændvidde at arbejde med i forbindelse med Tilt. Det er svært at placere skarphedsplanet 
korrekt. En vidvinkel har en stor skarphedsdybde og en meget glidende overgang mellem skarpt og uskarpt. Dette 
betyder at det er svært at afgøre hvor meget man har fået vippet skarphedsplanet.
Vidvinklen giver til gengæld store frihedsgrader for eksempel i forhold til at placere kameraet meget tæt på emnet 
og man kan vippe skarphedsplanet i en meget skarp vinkel i forhold til filmplanet. Dette kan for eksempel udnyttes 
i forbindelse med billeder hvor man placerer kameraet meget tæt på jorden og herefter vipper skarphedsplanet så 
det følger jorden.
Vidvinklen er derimod nem at bruge i forhold til Shift. Hvis man for eksempel står overfor et højt træ og vipper 
vidvinklen opad for at få toppen med så får man styrtende linier. Disse kan nemt rettes op ved at holde kameraet 
parallelt med emner (træet) og shifter (forskyder) optikken opad.
En vidvinkel fremhæver elementer i forgrunden og kan derfor være en smule speciel i forhold til landskabsbilleder.

Normal
Denne brændvidde er en del nemmere at arbejde med. Den egner sig rigtigt godt til landskabsbilleder. Dybde– 
skarpheden er lidt mindre end vidvinklens og overgangen mellem skarpt og uskarpt er mere markant. Dette gør det 
nemmere at placere skarphedsplanet i forbindelse med Tilt af optikken.

Tele
Denne brændvidde er velegnet til makrooptagelser og for eksempel planteportrætter. Det er relativt nemt at placere 
skarphedsplanet, men brændvidden giver ikke helt de samme frihedsgrader som vidvinkel optikken.
Som for de to øvrige brændvidder gælder det at denne optik er velegnet til landskabsbilleder. Man kan for eksempel 
lave nogle flotte panoramabilleder der er sammensat af tre billeder (shift-venstre, midt og shift-højre).

Vidvinkel

Normal

Tele
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Hjælpemidler
Der er en række nyttige hjælpemidler der kan bruges når man arbejder med Tilt og Shift optikker.

3-benet stativ
Teoretisk kan man godt arbejde med Tilt og Shift optikker på frihånd, men det er ikke praktisk. Reelt er det altid nødvendigt at arbejde med et tre-benet stativ når 
med arbejder med disse optikker. Der er mange vinkler og afstande der skal være på plads hvis man vil ha’ det ønskede billede. Ud over dette så stiller man skarpt 
og måler lys manuelt. Alle disse faktorer er det ikke muligt at holde konstant hvis man står med kameraet i frihånd.

Kuglehoved/Tre–vejshoved
Man har brug for at placere og orientere kameraet i alle tre akser. Det er derfor en stor fordel at arbejde med et tre-vejs eller kugle–hoved til stativet.

Vinkelplade til stativhoved
Stativhoveder har ofte plader der monteres under kameraet. Det gør det nemt at montere/afmontere kameraet på stativhovedet. Disse plader findes i en vinkelud-
gave. Denne vinkel gør det nemt at skifte kamera montagen fra vandret til lodret og omvendt. Disse vinkelplader er ofte konstrueret sådan at man kan skifte mellem 
højformat og lavformat uden at ændre fokuspunkt og retning. 

Vaterpas
Når man arbejder med Shift billeder er det ofte vigtigt at man har kameraet parallelt med objektet. Hvis man for eksempel vil lave et billede af et højt træ er det 
vigtigt at filmplanet står lodret (parallelt med træet). Dette kan nemt sikres med et lille vaterpas der kan monteres i kameraets flash shoe.

Vinkelsøger
En vinkelsøger monteres søgeren. Der er to fordele ved denne vinkelsøger. Dels kigger man i søgeren fra toppen af kameraet. Dette er en fordel når man har kamera-
et i en lav position i forbindelse med et tilt–billede lavt over jorden. Dels har de fleste vinkelsøgere den fordel af man har mulighed for at se søgerbilledet i 2x forstør-
relse. Dette er en stor fordel når man skal stille skarpt.

Lup
Der findes en lup man kan bruge til at kigge på det display der findes bag på kameraet. Den minder om dem man tidligere anvendte når man undersøgte dias og 
negativer. Denne lup kan anvendes både hvis man bruger Live view til at stille skarpt under optagelser samt til at undersøge resultatet efter optagelsen.

Målebånd
Når man arbejder med den type billeder hvor man gerne vil placere skarphedsplanet langs jorden eller en anden flade kan man have glæde af et lille målebånd. Ud 
fra en tabel om hvor højt kameraet skal være placeret over jorden (eller en anden flade) kan man bruge målebåndet til at indstille kameraets højde over emnet.
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Hjælpemidler

Camera control software
Hvis man arbejder med en laptop eller hvis man arbejder i et studie/laboratorie kan det være en fordel at benytte et camera control software. Med dette kan man arbej–
de med det der hedder tethered shooting. Dette betyder at man på computerens skærm kan se kameraets Live view samt de billeder man har taget. Man kobler kame–
raet til computeren. Dette sker oftest med et USB eller firewire kabel. På computeren har man så denne camera control software. Med denne software kan man indstille 
kameraet og fjernbetjene det. Det vil sige at man kan tage billeder via camera control softwaren. Når man tager billeder kan man vælge at disse skal overføres direkte til 
computeren. Dette har den fordel at man kan se billedet i en stor udgave med det samme. Det gør det nemt at vurdere billedet med det samme. 
Hvis kameraet har Live view har man ofte også mulighed for at have dette live view direkte på computerens skærm. Det betyder at man kan bruge computerens skærm 
til at stille skarpt, vippe skarphedsplan o.s.v.
Den store fordel med denne software er at man har et meget større billede dels når man stiller skarpt og dels når man vurderer billederne.
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Shift
Princip
Optikken forskydes således at en mere perifer del af billedcirkelen bliver projiceret ind på film-
planet.

Anvendelser
Man kan anvende shift på forskellige måder.
•	 Oprette styrtende linier 

Hvis man fra lav højde skal tage et billede af en høj ting som for eksempel et træ så må 
man vippe optikken opad. Dette betyder at man vinkler flimplanet i forhold til emnet. 
Dette betyder igen at emnet afbildes “skævt”. Emnet ser større ud for neden end det gør for 
oven. 
Dette kan ændres ved at man placerer kameraet sådan at filmplanet er parallelt med 
emnet (typisk kamera i vater). Herefter kan man shifte optikken opad indtil man har hele 
emnet med i billedet. Herved opnår man en rigtig projektion hvor emner har sande størrel-
ser hele vejen fra bunden til toppen. 

•	 Placering, fjerne uønskede elementer 
Hvis man har et uønsket emne der står i vejen for det billede man ønsker så kan det i nogle 
tilfælde “fjernes” på følgende måde. 
Man flytter kameraet lidt til siden og shifter (forskyder) optikken til den modsatte side. 
Herved kan man opnå at få de elementer med som man ønsker, men udelukke dem man 
ikke ønsker. Se skitse. 

•	 Placering, fjerne uønskede reflektioner/spejlinger 
På samme måde som man kan fjerne uønskede elementer kan man også fjerne uønskede 
reflektioner/spejlinger (af kamera og fotograf). Man rykker på samme måde til den ene 
side og shifter (forskyder) optikken til den modsatte side. 

•	 Kombinationer med Tilt 
De forskellige anvendelser af shift kan naturligvis anvendes i kombineret med forskellige tilt 
anvendelser. En naturlig fremgangsmåde vil her være at man først foretager alle indstillin-
ger af for eksempel shift og derefter de indstillinger der skal foretages i forhold til tilt.

Uønsket element Uønsket element
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Shift

Anvendelser
•	 Panorama 

Man kan danne et panorama ud fra tre billeder: Shift–venstre, uden shift og shift–højre. Disse tre billeder kan samles manuelt eller automatisk i for eksempel 
Photoshop.
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Shift

45 mm Ikke Shifted 45 mm Shifted

Normal optik, firkantet kasse set skråt oppefra. Linier samles mod et 
punkter under kassen.

Samme perspektiv, optikken shifted maximalt nedad. Linierne er rettet en 
del op, men ikke helt. Dette er dog nok en naturlig afbildning. Man skal 
passe på ikke at disse linier helt op. Det kan give et unaturligt perspektiv.
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Shift

24 mm Ikke Shifted 24 mm Shifted

Firkantet kasse, set oppe fra. Vidvinkel giver kraftigt styrtende linier. Samme kasse, men optikken shifted maximalt nedad. Dette har næsten 
rettet linierne op. I dette tilfælde er linierne rettet lidt for meget op. Det 
giver et unaturligt perspektiv.
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Shift – Anvendelse
24 mm Ikke Shifted
Træerne står naturligvis lodret, men projiceres så toppene peger 
mod hinanden (styrtende linier). Dette skyldes at optikken/filmpla-
net vippes i forhold til emnet (træerne).

24 mm Shifted
Kameraet (filmplanet) er placeret så det er parallelt med emnet 
(træerne). Optikken er shifted (forskudt) opad så udsnittet kommer 
til at passe. Dette retter linierne op.
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Shift – Anvendelse
24 mm Ikke Shifted
Med disse høje lige stammer bliver de styrtende linier meget tyde-
lige.

24 mm Shifted
De styrtende linier er rettet op ved at shifte (forskyde) optikken 
opad. Man skal ikke nødvendigvis altid rette disse linier fuldkom-
men op. En lille hældning kan give et mere naturligt perspektiv.
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Shift – Anvendelse

45 mm Ikke Shifted

45 mm Shifted

Problem
Kanten af søen er høj i forhold til vandoverfladen. Dette betyder at man 
må pege kameraet meget nedad hvis man vil have den del af vandover-
fladen der er tæt på med i forgrunden. Dette kan give et uønsket perspek-
tiv.

Løsning
Man kan placere kameraet (filmplanet) vinkelret på vandoverfladen. Her-
efter shifter man optikken nedad indtil billedudsnittet passer.
Herved får man den del af vandoverfladen der ligger tæt på med i for-
grunden.
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Shift – Anvendelse

Alm. Jomfruhår

Store Mosse, fugletårn Gnosjö

Disse tre eksempler viser forskellige muligheder for vandrette og lodrette panoramaer. Alle tre panoramaer er sat sammen af billeder 
der er taget med shifted optik (venstre shift, uden shift, højre shift).
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Tilt
Princip
Optikken vippes i forhold til filmplanet. Dette betyder at skarpheds–
planet vippes i samme retning. Dette er beskrevet af Scheimpflug. Se 
beskrivelse af dette senere i hæftet.

Anvendelse
Normalt er skarphedsplanet helt parallelt med filmplanet. Når man 
stiller skarpt handler det kun om at man stiller skarpt i en given af-
stand fra filmplanet.

Når man tilter (vipper) optikken som vipper man som sagt skarp– 
hedsplanet (fokusplanet). Dette betyder at man kan placere dette 
skarphedsplan i en næsten vilkårlig vinkel. Dette betyder igen at man 
kan placere skarphedsplanet langs et emne der ikke er parallelt med 
filmplanet. Dette kan anvendes på forskellige måder.

Hvis man for eksempel placerer kameraet relativt lavt over jorden så 
har man næsten altid en begrænset skarphedsdybde. Dette afsløres ved 
at enten forgrunden eller baggrunden bliver uskarp. Hvis man vipper 
optikken og dermed skarphedsplanet således at det følger overfladen af 
jorden så har man skarphed hele vejen fra den nærmeste forgrund til 
den bageste baggrund. Man siger ofte at man øger skarphedsdybden. 
Det er sådan det ser ud , men teknisk set er det forkert. Skarphedsdyb-
den øges ikke fordi man vipper skarphedsplanet, den bestemmes stadig 
af blænden og ikke andet. Man udnytter blot det at man kan placere 
skarphedsplanet hvor man har brug for det.
Hvis man for eksempel har placeret skarphedsplanet hen langs jorden 
og der står en høj plante, sten eller andet der rager lidt op fra overfla-
den vil man se at disse nemt komme til at rage op i det uskarpe om-
råde.
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Tilt – Princip

Man kan udnytte dette til forskellige formål. Man kan bruge det dels til at “øge” skarphedsdyb-
den og dels til at “mindske” den.

Hvis man gerne vil vise en skovbund med nogle detaljer i forgrunden og have en skarphed der 
fortsætter hele vejen ud i baggrunden så kan man vippe skarphedsplanet så dette følger skov–
bunden. Man skal her være opmærksom på at de ting der rager op kan stikke op i det uskarpe 
område.

Det kan også være at man vil afbilde en eng med græs og blomster. Måske blæser det og der ikke 
er meget lys. Dette betyder at man gerne vil have en hurtig lukketid. Dette betyder igen at man 
må blænde op. Dette betyder igen at man får en lille skarphedsdybde, hvilket er det modsatte af 
hvad man har brug for. Dette dilemma kan løses ved at beholde den hurtige lukketid, den store 
blænde og så vippe skarphedsplanet så det følger marken. På denne måde kan man beholde den 
lukketid/blænde som lyset og blæsten bestemmer, men alligevel opnå en skarphedsdybde der 
dækker fra den nærmeste forgrund og helt ud til baggrunden.

Man kan også udnytte denne mulighed på en anden måde, nemlig ved at man vipper  
skarphedsplanet så det kommer til at stå på tværs af det emne man fotograferer. Hvis man 
forestille sig at der står en masse planter, men at man har brug for at isolere netop den ene af 
disse. Her kan man gøre det at man vipper skarphedsplanet så det står på tværs af marken. Dette 
betyder at der kun vil være en ganske smal stribe hvor billedet er skarpt.
Der er dog en lidt uheldig sideeffekt ved denne teknik, nemlig det man kalder “miniature effek-
ten”. Det vil sige at billedet kommer til at se ud som om der er tale om bitte små emner der er 
fotograferet med en kraftig makro. Den ultra smalle skarphedsdybde ser ud som om billedet er 
taget af en lille bitte emne med en meget stor forstørrelse.
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Tilt – Princip

Scheimpflug princip
Hvis man forlænger linierne for film plan, linse plan og objekt plan og disse mødes i samme punkt så vil fokus følge objektplanet.
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Når optikken ikke er tilted (vippet) så er skarphedsplanet (objektplanet) 
parallelt med filmplanet.

Når man tilter (vipper) optikken så vippes skarphedsplanet (objektpla-
net) også.
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Tilt – Princip

Tilt vinkel: 0°

Tilt vinkel: 4°

Tilt vinkel: 0,5°

Tilt vinkel: 5°

Tilt vinkel: 1°

Tilt vinkel: 6°

Tilt vinkel: 2°

Tilt vinkel: 8°

Tilt vinkel: 3°

Princip
Hvis man forlænger linierne for film plan, linse plan og objekt plan og disse mødes i samme punkt så vil fokus følge objektplanet.

Ud fra denne serie skitser kan man se hvordan mekanismen med at vippe skarphedsplanen fungerer.
Hvis optikken ikke er tilted (Tilt vinkel 0°) så har man et skarphedsplan det ligger parallelt med filmplanet. Når optikken vippes så 
ændres vinkelen mellem skarphedsplanet og filmplanet. Jo mere optikken vippes, jo mere vippes skarphedsplanet. Samtidigt sker der 
også det at det punkt hvor de tre linier mødes (film plan, linse plan og objekt plan) i et punkt kommer tættere på kameraet.

Det vil sige at der er to ting man skal tage højde for hvis man vil opnå et billede hvor man har skarpheden fra forgrund til bag-
grund. For det første skal man vippe optikken i den rigtige vinkel for at placere denne vinkel langs emnets overflade. For det andet 
skal man placere kameraet i den rigtige højde over emnet. Det man skal opnå er at få de tre linier til at mødes i samme punkt.

Dette princip er vigtigt at forstå. En typisk fejl er at man ikke tager højde for afstanden til emnet samt at man overvurderer hvor 
mange grader skarphedsplanet kan vippes. 
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Tilt – Princip

24 mm T&S

Tilt vinkel Højde
1 ° 1,3 m

1.5 ° 90 cm
2 ° 69 cm

2.5 ° 55 cm
3 ° 46 cm

3.5 ° 39 cm
4 ° 34,5 cm
5 ° 27,5 cm
6 ° 23 cm
7 ° 19,7 cm
8 ° 17,2 cm

45 mm T&S

Tilt vinkel Højde
1 ° 2,6 m

1.5 ° 1,7 m
2 ° 1,3 m

2.5 ° 1 m
3 ° 86 cm

3.5 ° 74 cm
4 ° 64,5 cm
5 ° 52 cm
6 ° 43 cm
7 ° 37 cm
8 ° 32 cm

85 mm/90 mm T&S

Tilt vinkel Højde
1 ° 5,2 m

1.5 ° 3,5 m
2 ° 2,6 m

2.5 ° 2 m
3 ° 1,7 m

3.5 ° 1,4 m
4 ° 1,3 m
5 ° 1 m
6 ° 86 cm
7 ° 74 cm
8 ° 64,5 cm

Tabeller kilde: www.davidsummerhayes.com

Tilt vinkel

Film plan

Linse plan

Objekt plan

H
øj

de
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Tilt – Princip

At vælge tilt vinkel samt stille skarpt
Når man skal vælge tilt vinkel og stille skarpt kan man støtte sig til for eksempel tabeller for tilt vinkler, men i praksis må man arbejde sig trinvis ind på de rigtige ind-
stillinger.

Skarphedsplan langs emnet (stor skarphedsdybde)
Hvis du vil lave et billede hvor du har placeret skarphedsplanet langs emnet (for eksempel langs jorden) så kan en praktisk fremgangsmåde kan være følgende.
•	 Kamera på stativ 

Sæt kameraet på stativ, sæt tilt vinkel til 0° 

•	 Vælg udsnit, afstand og belysning 
Komponer billedet omtrent som det skal være. Hvis du har en optik med manuel nedblænding så sørg for at åbne til største blænde. 
Indstil afstanden så den er placeret nogenlunde midt i det område hvor du ønsker skarpheden skal være placeret. 
Mål lyset så det passer med motivet. Hvis du har en optik med nedblændingsmåling så følg fremgangsmåden for dette. Åbn herefter blænden til største åbning. 

•	 Vælg tilt vinkel 
Hvis kameraet har live view (stille skarpt via display bag på kameraet) kan dette med stor fordel benyttes i dette og næste trin. 
Vip optikken mod emneplanet (se skitser) indtil du har den nærmeste forgrund skarp. Juster eventuelt afstanden lidt. Kontroller at den bageste baggrund er skarp.  
Hvis der ikke er skarpt i både forgrund og baggrund så skal tilt vinklen justeres igen. Hvis baggrundens fokus ligger længere ude end forgrunden så har du for stor 
tilt vinkel. 

•	 Juster afstand 
Når du har fundet den rigtige tilt vinkel så skal du justere afstanden så den passer helt. Dette gøres stadig med fuld blændeåbning. Kontroller at skarpheden er per-
fekt placeret i både forgrund og baggrund. 
Hvis du ikke kan få afstanden til at passe perfekt i både forgrund og baggrund så skal du justere tilt vinklen lidt. 

•	 Tag billedet 
Til sidst, blænd ned til den blænde du målte dig frem til i tidligere trin. Herefter kan du tage billedet.
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Skarphedsplanet på tværs af emnet (lille skarphedsdybde)
Hvis du vil lave et billede hvor du vil isolere et emne med en meget lille skarphedsdybde så kan du gøre dette ved at vippe skarphedsplanet så det står på tværs af emnet.
Dette kan gøres med følgende fremgangsmåde.
•	 Kamera på stativ 

Sæt kameraet på stativ, sæt tilt vinkel til 0° 

•	 Vælg fokus, afstand og belysning 
Komponer billedet omtrent som det skal være. Hvis du har en optik med manuel nedblænding så sørg for at åbne til største blænde. 
Fokuser på det element du ønsker at isolere i billedet. 
Mål lyset så det passer med motivet. Hvis du har en optik med nedblændingsmåling så følg fremgangsmåden for dette. Åbn herefter blænden til største åbning. 

•	 Vælg Tilt vinkel 
Hvis kameraet har live view (stille skarpt via display bag på kameraet) kan dette med stor fordel benyttes i dette og næste trin. 
Vip optikken væk fra emneplanet (se skitser) indtil du har en skarphedsdybde der er så lille som du ønsker den. Hvis du vil isolere et enkelt emne som for eksempel 
en blomst så skal skarphedsdybden være nogenlunde så den dækker denne blomst. 

•	 Juster afstand 
Indstil afstanden så det emne du vil isolere er i perfekt fokus. 

•	 Tag billedet 
Til sidst, blænd ned til den blænde du målte dig frem til i tidligere trin. Herefter kan du tage billedet.
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Tilt – Princip
24 mm Ikke Tilted 24 mm Tilted

Her er benyttet en 24 mm. På denne afstand har man næsten allerede en 
skarphedsdybde der dækker fra forgrund til baggrund.

Her er optikken tilted (vippet) en lille smule forover. Dette giver en  
skarphedsdybde der dække fra forgrund til baggrund.
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Tilt – Princip
45 mm Ikke Tilted 45 mm Tilted

Her er benyttet en 45 mm. Her kan man se at skarphedsdybden ikke 
rækker helt fra forgrund til baggrund.

Her er optikken tilted (vippet) forover. Dette giver en skarphedsdybde 
der dække fra forgrund til baggrund. Samtidigt kan man se at det emne 
der står på den ternede flade nu rager lidt op i det uskarpe område.
I realiteten er skarphedsdybden ikke øget i dette billede. Den er blot 
vippet så den følger den ternede overflade. Skarphedsdybden er stadig 
den samme. Fordi denne skarphedsdybde er vippet så stikker toppen af 
emnet ud af dette skarpe område.
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Tilt – Princip
85 mm Ikke Tilted 85 mm Tilted

Her er benyttet en 85 mm. Her rækker skarphedsdybden kun lige til 
området omkring det emne der står på den ternede flade.

Her er optikken tilted (vippet). Dette betyder at den smalle stribe skarp–
hedsdybde er vippet så det følger den ternede overflade. Dette betyder at 
skarpheden dækker fra forgrund til baggrund. Emnet der er placeret på 
den ternede flade rager langt uden for det skarpe område.
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Tilt – Anvendelse
24 mm Ikke Tilted

24 mm Tilted

Her er optikken ikke tilted (vippet). Dette betyder at skarphedsdybden 
ikke helt rækker til skarphed fra forgrund til baggrund.

På detaljebilledet kan du se at billedet ikke er skarpt helt frem til for-
grunden.

Her er optikken tilted (vippet) så meget at  
skarphedsplanet dækker helt fra forgrund til baggrund.

På detaljebilledet kan du se at billedet er skarpt helt 
frem til forgrunden.
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Tilt – Anvendelse

45 mm Ikke Tilted 1/125 sek f2,8 45 mm Tilted 1/125 sek f2,8

Dette eksempel viser hvor smal skarphedsdybden hvis ikke optikken er 
tilted (vippet).
Den røde markering viser det område der er skarpt.

Dette eksempel viser hvordan skarpheden er placeret (rød markering) hvis optikken 
tiltes (vippes). Dette illustrerer et problem der kan opstå når man vipper skarpheds-
planet, nemlig at man får lagt skarpheden så den dækker områder man ikke ønsker 
skarpe. Her er en del af den grønne baggrund også dækket af skarphedsplanet, hvor–
imod den lodrette gren stikker ud af det skarpe område.
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Tilt – Anvendelse
24 mm Ikke Tilted 24 mm Tilted

Til trods for at der er anvendt en 24 mm optik så dækker 
skarphedsområdet alligevel hverken forgrunden med den 
mosbegroede gren eller baggrunden.

Her er optikken tilted (vippet) forover hvorved  
skarphedsplanet er vippet så meget at det følger overfladen 
på grenen samt dækker området bagud til de små træer og 
den store stub.
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Tilt – Anvendelse
24 mm Ikke Tilted 24 mm Tilted

Her ønskes et billede der viser skovbunden med visne blade samt træ-
erne.
På detaljebilledet kan man se at skarpheden ikke helt rækker til bladene 
i forgrunden.

Her er optikken tilted (vippet) en smule forover. Dette betyder at skarp– 
hedsplanet er vippet så det følger jorden. Dette betyder at skarpheden 
starter allerede ved bladene i forgrunden. I dette tilfælde dækker skarp–
hedsdybden så toppen af træerne ikke virker generende uskarp.
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Tilt – Anvendelse
24 mm Ikke Tilted

24 mm Tilted

Her er det forsøgt at lave et billede med udgangspunkt lavt over jorden 
og med skarphed hele vejen fra forgrund og bagud. Til trods for at der er 
benyttet en 24 mm så rækker skarphedsdybden ikke.
På detaljebilledet kan man se at de forreste blade er uskarpe. Her er skarphedsplanet vippet således at det følger jorden. Det betyder at skarpheden 

dækker hele vejen fra forgrunden og bagud. Detaljebilledet viser at de forreste blade er 
skarpe.
Man kan se at skarphedsdybden ikke dækker fra området tæt nede ved jorden og op til 
det øverste af træerne. I dette tilfælde er det dog ikke noget problem. Det vigtige element 
i dette billede er bladene der dækker jorden.
Dette er et eksempel på at man kan vippe med billedplanet, men at man sjældent kan 
løse alle problemer og man ofte må indgå kompromisser.
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Tilt – Anvendelse

Blomsterportræt
En almindelig udfordring i forbindelse med blomster portrætter er at kunne afbilde 
planten og opnå følgende.
•	 Isolerer den enkelte plante
•	 Har skarphed hele vejen fra toppen til roden af planten
•	 At man kan se ned oven i selve blomsten

Dette kan opnås ved at man placerer kameraet lidt over toppen af planten og lader 
det pege ned mod planten. Herefter tilter (vipper) man optikken en smule opad for 
på den måde at placere skarphedsplanet langs stilken på planten. På denne måde 
kan man opnå at isolere selve planten, have skarphed ned langs hele planten samt at 
kunne se den lidt fra oven.

Hvis man ikke har denne tilt mulighed så vil man være tvungen til at blænde kraf–
tigt ned i forsøget på at få hele planten skarp. Hvis det overhovedet kan lade sig gøre 
at blænde så langt ned at man opnår tilstrækkelig skarphedsdybde så vil man få en 
masse uvedkommende og forstyrrende elementer med i billedet.
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Tilt – Anvendelse
Almindelig Cinnobersvamp

85 mm Ikke Tilted  1/15 sek    f 4,2 85 mm Tilted  1/15 sek    f 4,2 85 mm Tilted  1 sek    f 17
Optikken er ikke tilted, meget lille skarphedsdybde.
Skarphedsplan næsten vinkelret på grenen.

Optikken er tilted, lidt større skarphedsdybde.
Skarphedsplan er lagt ned i retning af grenen. Vinklen 
mellem kamera og gren er dog så lille at det ikke kan 
lade sig gøre at få skarphed hen over hele grenen.

Optikken er tilted samt blændet ned til f17.
Skarphedsplanet er stadig  lagt ned i retning af gre-
nen. Ud over dette er der blændet ned hvilket giver et 
større skarphedsområde.
Bemærk at skarphedsdybden stadig er meget lille, det 
kniber stadig med at dække hele grenens overflade.
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Tilt – Anvendelse

45 mm Ikke Tilted   2,5 sek    f 11

45 mm Tilted   1/125 sek    f2,8

Løsning
Der blændes op til f 2,8. Dette giver mulig-
hed for en lukketid på 1/125 sek.
Skarphedsplanet vippes så det følger 
vandoverfladen. Dette giver mulighed for 
skarphed over hele fladen. Der er ikke ele-
menter der stikker højt op fra dette plan.
Langt ude bagved går skrænten lidt op, 
men det passer fint med at billedplanet 
stadig ligger en smule skråt opad.

Problem
Der er ikke meget lys. Det blæser lidt så 
bådene bevæger sig. Der ønskes skarp-
hed over hele billedfladen. For høj ISO 
giver for meget farvestøj i de mange 
mørke områder.
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Tilt og Shift teknikkerne kan bruges til at skabe mange forskellige fotografiske udtryk. Når man har lært at beherske 
teknikkerne og har de første arbejdsteknikker på plads kan man begynde at arbejde med de forskellige anvendelser.

I dette hæfte er gennemgået de grundliggende teknikker samt nogle eksempler på anvendelse af henholdsvis tilt og shift. 
Man kan forestille sig en lang række anvendelser. I takt med at man bliver fortrolig med teknikken er det kun fantasien 
der sætter grænser for anvendelserne.

Hvis man arbejder med at lave biotopbilleder af planter så kan både tilt og shift samt kombinationer af disse være nyt-
tige. Det kan være at man vil afbilde en plante placeret i forgrunden så den fylder godt som hovedmotivet samt at man 
placerer skarphedsplanet langs jorden og får de øvrige eksemplarer, jorden, omgivelserne o.s.v. med.

Det kan være at man ud af en flok vil udvælge et eller få eksemplarer af en svamp eller plante som man ønsker at iso-
lere. Dette kan gøres ved at placere skarphedsplanet så det netop dækker de udvalgte eksemplarer. Det kan også være 
at den plante man ønsker at afbilde står mellem en masse andre typer af planter og at det samlede billede er rodet. Her 
kan man udnytte tilt til at isolere det eller de eksemplarer man ønsker.

Det kan være portrætter af store træer eller grupper af træer. Enten kan man forsøge at komme på højde med midten 
af disse træer og dermed opnå en korrekt projektion (filmplan parallelt med emne) eller man kan placere sig ved roden 
af træerne og shifte optikken opad. Det kan også være at man ikke kan komme på tilstrækkelig stor afstand af disse 
høje træer på grund af at der ikke er frit udsyn, men at man må placere sig tæt på de store træer. I dette tilfælde kan 
perspektivet reddes ved at holde kamera (filmplanet) parallelt med emnet og shifte optikken opad.

Landskaber er et andet område hvor man kan have stor nytte af tilt og shift teknikker. Hvad der gælder i  
makroverdenen gælder tilsvarende for landskaber. Det kan være at man ønsker at isolere dele af et landskab eller det 
kan være at man ønsker at udelukke uønskede elementer som master, huse eller andet der måske kan skæmme det 
landskabsbillede man ønsker.
Det kan også være at man tilstræber en korrekt projektion af nogle klippeformationer og udnytter Shift til dette formål. 
Endelig kan det være at man ønsker at placere skarphedsdybden hen over vegetationen der bølger i vinden for på den 
måde at fremhæve en forgrund der beskriver landskabet.

Der er mange muligheder for at bruge disse teknikker kreativt – det handler blot at finde og udnytte dem.

Tilt og Shift anvendelser
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Alternativer til T&S optikker
Tilt og Shift optikker er ofte dyre, det kan være svært at lære at arbejde med dem og de langsomme at arbejde med. Da man arbejdede med film og dias var der ikke 
mange alternativer til at løse de opgaver som man kan klare med Tilt og Shift optikker. I den digitale verden er der et par alternativer. Disse beskrives kort her.

Photoshop, Perspective transformation som alternativ til Shift
Man benytter shift mekanismen til at ændre på projektionen af emnet ind på filmplanet. Det vil for eksempel sige at man kan oprette styrtende linier. Hvis man for 
eksempel står tæt på et højt træ så må man vipper kameraet bagover for at få hele træet med. Dette giver en forkert projektion, men får linier det samles mod toppen 
af billedet. Hvis man placerer kameraet (filmplanet) parallelt med emnet (træet) og shifter (forskyder) optikken opad så undgår man disse styrtende linier.
Et alternativ er at tage billedet med de styrtende linier og så rette dette op i for eksempel Photoshop.
I Photoshop er fremgangsmåden følgende.
•	 Åbn billedet med styrtende linier
•	 Gør canvas lidt større (gør plads til transformeringen)
•	 Vælg hele billedet
•	 Vælg Edit – Transform – Perspective
•	 Gør billedet større foroven og sørg for at rette op lodret 

Herefter har du en korrekt projektion, men billedet er skævt skalleret. Det er for lavt i højden, højde–bredde forholdet passer ikke længere.
•	 Vælg Edit – Transform – Scale 

Gør billedet højere, forsøg at opnå de samme proportioner (højde–bredde) som det originale billede.
•	 Crop billedet til en firkantet ramme igen
Fordelen ved denne metode er at den er billig og relativ nemt. Problemet med den er at man strækker pixel materialet og det kan gå kraftigt ud over billedkvaliteten.
Ud over dette kan det være svært at opnå den korrekte opretning og ikke mindst når man i sidste trin skal strække billedet ud så man får de korrekte proportioner til-
bage. Endelig kan man have problemer med ting der forsvinder ud af de to øverste hjørner af billedet. Billedet ender jo med at blive beskåret i forhold til den original 
man starter med.
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Alternativer til T&S optikker

Focus stacking som alternativ til Tilt
Med Tilt mekanismen kan man vippe skraphedsplanet og derved opnå en effekt der giver skarphed over et stort område. Ofte ønsker man at opnå skarphed fra den  
forreste forgrund til bageste baggrund. Samme effekt kan man opnå via Focus stacking.

Der findes en række teknikker hvor man blander flere billeder for at konstruere et enkelt billede. Man kan samle flere billeder der med overlap dækker et område til et 
panorama (stitching). Man kan samle flere ens billeder hvor eksponeringen (tiden) er varietet til et enkelt billede (HDR). Endelig kan man samle flere ens billeder hvor 
fokusafstanden er varieret til et enkelt billede (stacking).
Focus stacking er som sagt en teknik hvor man blander flere billeder af det samme emne hvor man har varieret fokus afstanden. Det kan for eksempel være at man har 
tre billeder hvor det første billede er skarpt i forgrunden og et lille stykke mod mellemgrunden. Det andet billedet er skarpt i midterområdet, men uskarpt helt i forgrun-
den og baggrunden. Det tredie billeder er så skarpt i bagrunden. Disse tre billeder kan samles enten i Photoshop eller i specielle stacking programmer.
I Photoshop er fremgangsmåden følgende.
•	 Åbn de billeder der skal stackes med File – Automate – Photomerge 

Vælg ikke at blande lagene, men (fravælg Blend Images Together)
•	 Når alle billeder er læst ind på hvert sit lag så skal de blandes 

Dette gøres ved at vælge alle lagene – Edit – Auto–Blend Layers – Stack Images

Fordelen ved denne metode er at den er billig og relativ nemt. Problemet er at man arbejder med en metode hvor man konstruerer et billede ud fra flere (ofte mange) 
optagelser. Når man tager de enkelte billeder så stiller man skarpt i en afstand, tager et billede, stiller skarpt lidt længere fremme, tager et nyt billede o.s.v. Dette betyder 
at der er lidt tid mellem hvert billede og der er relativt lang tid mellem det første billede og det sidste billede. Dette betyder at forskellige elementer i billedet kan bevæge 
sig meget mellem hvert enkelt billede (ghosting). Hvis man forestiller sig et motiv med et eller flere træer med blade så er det nemt at forestille sig hvordan mange blade 
bevæger sig i selv den mindste brise. De billeder der bruges som udgangspunkt egner sig bedst hvis der ikke er elementer i billedet der bevæger sig. Metoden egner sig 
således bedst til absolut statiske motiver.


